
Wymagania edukacyjne dla ucznia klasy III gimnazjum  
w zakresie wiadomości  i umiejętności z języka rosyjskiego 

 
 
Ocena dopuszczająca: 
 

1.Uczeń zna alfabet rosyjski, potrafi kaligraficznie pisać poszczególne litery alfabetu 
rosyjskiego oraz prawidłowo je łączyć. 
2. Potrafi dokonać transpozycji tekstu drukowanego na tekst pisany.  
3. Zapisać ze słuchu krótki tekst w formie dyktanda.  
4. Rozumie ogólny sens przeczytanego tekstu. 
5. Potrafi przeczytać tekst drukowany z zaznaczonym akcentem; zadać do niego 
pytania i udzielić odpowiedzi. 
6. Potrafi tworzyć formy czasowników w czasie teraźniejszym, przeszłym i przyszłym. 
7. Zna podstawowe słownictwo. 
8. Potrafi wymienić nazwy miesięcy, pór roku, nazwy przypadków i liczebniki główne 
oraz porządkowe 1-100. 
9. Potrafi recytować krótkie fragmenty poezji. 

 
 
Ocena dostateczna: 
 

Wymagania edukacyjne jak na ocenę dopuszczającą, a ponadto: 
1. Potrafi czytać drukowane teksty podręcznikowe. 
2. Potrafi ułożyć dialog. 
3. Samodzielnie formułuje krótkie odpowiedzi ustne i pisemne.  
4. Recytuje fragmenty poezji i prozy. 
5. Potrafi zaadresować kopertę, napisać krótki list, wypełnić ankietę i opisać postać. 
6. Potrafi korzystać ze słownika dwujęzycznego.  
7. Stosuje poprawnie formy czasowników w zdaniach. 
8. Zna przyimki i zaimki. 
9. Prawidłowo reaguje w typowych sytuacjach na polecenia nauczyciela.  

 
 
Ocena dobra: 
 

Wymagania edukacyjne jak na ocenę dostateczną, a ponadto: 
1. Uczeń czyta głośno z uwzględnieniem znaków przestankowych. 
2. Potrafi przetłumaczyć krótki tekst z języka rosyjskiego na polski (i odwrotnie). 
3. Pisze opowiadanie posługując się podanym słownictwem. 
4. Potrafi napisać ogłoszenie, zaproszenie i zredagować życzenia urodzinowe. 
5. Odmienia rzeczowniki przez przypadki. 
6. Stosuje strategie komunikacyjne (domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu). 

 
 



Ocena bardzo dobra: 
 

Wymagania edukacyjne jak na ocenę dobrą, a ponadto: 
1. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, 
gramatycznych, ortograficznych i fonetycznych). 
2. Uczestniczy w rozmowie i w typowych sytuacjach reaguje w sposób zrozumiały, 
adekwatny do sytuacji komunikacyjnej. 
3. Prawidłowo stosuje przyimki dla określenia miejsca pobytu i położenia oraz zaimki 
osobowe, dzierżawcze i pytające. 
4. Tworzy i stosuje formy stopnia wyższego i najwyższego przymiotników  
i przysłówków.  
5. Stosuje zwroty grzecznościowe w różnych sytuacjach. 
6. Potrafi zredagować wypracowanie na podstawie opracowanego wcześniej 
słowniczka tematycznego.  
7. Swobodnie buduje wypowiedzi na podstawie ilustracji posługując się zgromadzonym 
słownictwem. 
8. Potrafi korzystać ze źródeł informacji w języku rosyjskim, również za pomocą 
technologii informacyjno-komunikacyjnych.  
9. Posiada świadomość językową - dostrzega podobieństwa i różnice między językami.  
 
 

Ocena celująca: 
   
      Ocenę celującą otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności wykraczają poza    
  podstawę     programową przewidzianą do realizacji na lekcjach języka rosyjskiego  
  w klasie III gimnazjum.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


